Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Sul/AC
Agente de Combate às Endemias

Língua Portuguesa
1. Compreensão e interpretação de textos. ....................................................................................................................1
2. Tipologia textual. ..............................................................................................................................................................6
3. Ortografia oficial. ......................................................................................................................................................... 12
4. Acentuação gráfica. ....................................................................................................................................................... 20
5. Cargo das classes de palavras. ................................................................................................................................... 21
6. Cargo do sinal indicativo de crase. ............................................................................................................................ 43
7. Sintaxe da oração e do período. ................................................................................................................................ 45
8. Pontuação. ...................................................................................................................................................................... 57
9. Concordância nominal e verbal. ............................................................................................................................... 61
10. Regência nominal e verbal. ...................................................................................................................................... 65
11. Significação das palavras. .......................................................................................................................................... 69

História e Geografia do Acre
1. História do estado do Acre .............................................................................................................................................1
2. Dados geográficos e étnico-demográficos. 3. Aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais do Acre. 4.
Clima, vegetação e relevo. 5. Referências turísticas e de lazer .....................................................................................6
6. Caminhos do Acre: escolhas que transformam cidades e vidas............................................................................ 19

Conhecimentos Específicos
1. O Agente de combate às endemias: Lei n.º 11.350/2006 .........................................................................................1
2. Vigilância Ambiental em Saúde: saneamento básico; qualidade do ar, da água e dos alimentos para consumo
humano ..................................................................................................................................................................................7
3. Leishmaniose: características epidemiológicas: ciclo, modo de transmissão, período de incubação,
suscetibilidade e imunidade; aspectos clínicos no cão; medidas preventivas dirigidas à população humana, ao
vetor e à população canina .............................................................................................................................................. 13
4. Dengue: noções sobre a dengue, biologia dos vetores, operações de campo, reconhecimento geográfico,
tratamento focal, tratamento perifocal, bloqueio, equipamentos de proteção individual, formas de controle,
Programa Nacional de Controle da Dengue .................................................................................................................. 16
5. Febre Chikungunya: o que é, significado do nome, área de circulação, situação nas Américas, transmissão,
notificação de caso e prevenção ..................................................................................................................................... 33
6. Doença do vírus Ebola: o que é, transmissão, risco para os profissionais, prevenção ..................................... 35
7. Malária: definição da doença, agente etiológico, vetor ciclo de vida do vetor, modo de transmissão da doença,
manifestações da doença, diagnóstico, gota espessa, notificação da doença, medidas de controle e prevenção
da doença ............................................................................................................................................................................ 37
8. Doença de Chagas: definição da doença, agente etiológico, vetores, reservatórios, formas de transmissão,
medidas de controle e prevenção da doença ............................................................................................................... 39

9. Cólera: definição da doença, agente etiológico; formas de transmissão da doença; medidas de prevenção e
controle ............................................................................................................................................................................... 40
10. Raiva: noções sobre a doença, vacinação antirrábica animal, controle de morcegos em áreas
urbanas................................................................................................................................................................................ 41
11. Roedores: controle de roedores em áreas urbanas .............................................................................................. 43
12. Leptospirose: sintomas, transmissão, prevenção ................................................................................................. 44
13. Animais Peçonhentos: ofídios, aracnídeos (aranhas e escorpiões) e lepidópteros (Lonomia obliqua):
noções básicas sobre controle, prevenção de acidentes e primeiros socorros. ..................................................... 46

